
 
 

 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 23. listopadu 2021 

 

Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 8 členů výboru z celkového počtu 11, tudíž dnešní 

Výbor MAS je usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřena paní Ž. Rosová. 

 

Přítomni: 

Vojtěch Skácel – FO Rakov (sektor S; 6-občané) 

Alena Veličková – SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S; 5-spolky) 

Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V; 1-obce) 

Václav Vomáčka – Městys Hustopeče n.B. (sektor V; 1-obce) 

Vladimíra Kubešová - Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (sektor S; 5-spolky) 

Petra Kočnarová – Obec Skalička (sektor V; 1-obce) 

Jaroslav Šindler – Obec Partutovice (sektor V; 1-obce) 

Jana Černá – TJ Střítež n.L., z.s. (sektor S; 5-spolky) 

Přítomno členů: 8 

 

Omluveni: 

Radim Haitl – Obec Střítež n.L. (sektor V; 1-obce) 

Arnošt Hradil – FO Provodovice (sektor S; 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

Mirko Troup – FO Hranice (sektor S; 6-občané) 

 

Přítomni za kancelář MAS: 

Ž. Rosová, F. Kopecký, H. Gaďurková, O. Vilímková, V. Závrská 

 



 
 

 

Návrh programu jednání výboru MAS konaného dne 23.11. 2021, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

3. Personální záležitosti MAS Hranicko  

4. Harmonogram Výzev dotačního programu MAS-PRV 

5. Informační centrum Hranická propast 

6. Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (Šablony pro NNO) - Dodatek č. 1 k 

partnerské smlouvě 

7. Různé 

• MAP II. 

• Šablony pro ZŠ a MŠ 

 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho 

změnu? Nikdo nevystoupil. 

 

1. Kontrola plnění usnesení  

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 21.9.2021: 

UVMAS/18/2021 

a) Výbor MAS bere na vědomí hlavní parametry žádosti o dotaci MAP III. 

b) Výbor MAS schvaluje podání žádosti o dotaci MAP III. do 30.9.2021 

Usnesení splněno. Žádost o dotaci byla podána k 30.9.2021, 22.10.2021 splnila formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti po doplnění, nyní čekáme na jednání Výběrové komise, které probíhá vždy na 

konci měsíce. 

UVMAS/19/2021 

a)     Výbor MAS projednal podmínky obnovy kontokorentního úvěru u České Spořitelny a.s. dle 

předloženého návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1891956309/21/LCD a souvisejících 

dokumentů na předfinancování Režií I. a Režií II. MAS, projektu MAP II. a MAP III. na rok 2022 



 
 

 

b)     Výbor MAS schvaluje obnovu kontokorentního úvěru na rok 2022 za stanovených podmínek 

Českou Spořitelnou a.s. včetně zajištění uvedeném v návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 

1891956309/21/LCD. 

c)     Výbor MAS schvaluje max. výši kontokorentního úvěru do 1 mil. Kč a pověřuje předsedu 

Výboru MAS Hranicko podpisem smlouvy s ČS a.s. 

Usnesení splněno. Smlouva podepsána. 

UVMAS/20/2021 

a) Výbor MAS projednal personální záležitosti MAS Hranicko 

b) Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS dořešit personální záležitosti Vedoucího 

zaměstnance pro realizaci SCLLD 

Usnesení splněno. 

 

UVMAS/21/2021 

a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS 

b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS 

v předneseném znění 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

2. Aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

Ž. Rosová uvedla, že výbor MAS schválil aktualizaci rozpočtů Režie I. a Režie II. na jednání Výboru MAS 

15.12.2021. Po podání Žádosti o změnu (ŽoZ) v projektu Režie I. dne 25.10.2021, kde jsme si zafixovali 

částku pro navazující podání Žádosti o platbu (ŽoP) v projektu Režie I. nyní víme, kolik jsme již reálně 

v projektu Režie I. utratili (bylo nám již proplaceno) a kolik nám ještě zbývá vyčerpat (proplatit).  

Ž. Rosová pro nové členy výboru MAS podrobněji popsala financování prostřednictvím jednotlivých 

projektů v MAS Hranicko. Uvedla, že financování kanceláře je z velké části realizováno prostřednictvím 

těchto projektů: 

1) Režie I. a II. 



 
 

 

✓ realizace Strategie CLLD v regionu Hranicko 2014-2020 (=SCLLD) 

✓ celková částka rozpočtů Režie I. a II. 13 527 101,59,- (projekty na sebe navazují v čase) 

✓ dotace 95% + spolufinancování 5% 

✓ trvání projektu lze upravit vlastním nastavení rozpočtu (předpoklad do konce roku 2022) 

2) MAP II.  

✓ realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Hranicko  

✓ celková částka rozpočtu 12 215 994,- 

✓ dotace 100% 

✓ trvání projektu 11/2018 až 7/2022 

3) Šablony pro NNO 

✓ realizace Podpory zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji – MAS 

Hranicko je partnerem projektu 

✓ v rámci tohoto projektu je realizován částečný pracovní úvazek zaměstnance MAS formou DPP 

✓ trvání projektu 3/2020 až 8/2023 

Ž. Rosová dále popsala jednotlivé aktualizace, které provedla v rámci rozpočtu Režie I. a Režie II. na 

dnešní jednání, podala výboru informaci k projektu MAP III. – doplnila informaci, která zazněla 

v kontrole plnění usnesení k MAP III., týkající se úvazků zaměstnanců MAS v rámci tohoto projektu. F. 

Kopecký poté přednesl informace k přípravě SCLLD 2021+, uznatelnost výdajů bude od 1.1.2022, 

přechod mezi projektem Režie II. a projektem OPTP bude dán pevně danou hranicí jednoho dne, 

který si sama MAS určí. K projektu OP TP zatím nejsou známy detaily, jen to, že by měl být rozdělen 

do 3 dvouletých bloků, míra dotace bude opět 95%, vznikají první návrhy rozdělení alokace mezi 

MAS, svůj návrh formuluje i NS MAS. Prostředků by mělo být o něco víc než pro minulé období. 

Kopecký informoval, že takto je s vysokou mírou jistoty zajištěno plynulé financování činnosti MAS až 

do roku 2028 včetně.  

 

Proběhla diskuse k tomuto bodu. 

Ž. Rosová dodala, že s tímto bodem týkajícím se rozpočtu Režie I. a II. úzce souvisí další bod 

Personální záležitosti MAS Hranicko, proto plynule navázala na další bod. 



 
 

 

 

3. Personální záležitosti MAS Hranicko  

Ž. Rosová úvodem shrnula, jaké je současné obsazení kanceláře, jak mají jednotliví zaměstnanci MAS 

nastaveny pracovní smlouvy (dělené úvazky), na jakou dobu (délka trvání prac. smluv) atd. Byla 

promítnuta tabulka Mzdové výdaje zaměstnanců MAS schválená výborem MAS 15.12.2020, dle které 

jsou řešeny a vypláceny mzdové výměry všech zaměstnanců MAS v rámci daného období. Proběhla 

diskuse k tomuto tématu na jejímž základě byla provedena aktualizace tab. Mzdové výdaje 

zaměstnanců MAS k datu 23.11.2021, která kopíruje mzdové výdaje aktualizovaného rozpočtu Režie I. 

a II.. Výbor MAS se jednohlasně vyslovil pro zachování personálního obsazení kanceláře MAS 4 

zaměstnanci MAS po celý rok 2022 a také k navýšení mzdového výměru Asistenta pro realizaci SCLLD 

od 1.1.2021 o 3 tis. Kč/měs. 

 

Následně bylo řešeno DPP paní uklízečky Hošťálkové, které končí DPP k 31.12.2021. Z diskuse 

vyplynulo vytvořit nové DPP na rok 2022 opět na 1200,-Kč/měs., které bude do 31.7.2022 financováno 

z projektu MAP II. a dále z projektu Režie. 

 

UVMAS/22/2021 

a) Výbor MAS projednal aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

b) Výbor MAS schválil aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

UVMAS/23/2021 

a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové, prodloužení pracovní smlouvy Zaměstnance pro 

realizaci SCLLD/DPP pracovníka a koordinátora Šablon pro NNO a pracovní smlouvy Asistenta 

pro realizaci SCLLD 

b) Výbor MAS schválil DPP L. Hošťálkové dle důvodové zprávy 



 
 

 

c) Výbor MAS schválil prodloužení pracovní smlouvy Zaměstnance pro realizaci SCLLD a DPP 

pracovníka a koordinátora Šablon pro NNO do konce roku 2022 

d) Výbor MAS schválil změnu pracovní smlouvy Asistenta pro realizaci SCLLD a nový mzdový 

výměr Asistenta pro realizaci SCLLD od 1.1.2022 - navýšení HM o 3 tis. Kč/měs. 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. Harmonogram Výzev MAS Hranicko 

F. Kopecký uvedl, že management MAS v roce 2021 postupoval dle schváleného harmonogramu výzev, 

který dle nyní platné podoby má před sebou ještě jednu výzvu na Fichi 20 oblast a) veřejná prostranství 

s vyhlášením cca v lednu až v březnu 2022. Aktuálně je známo několik nových skutečností, které mohou 

a nemusí mít vliv na dodržení výše uvedeného harmonogramu a tím případně na nutnost jeho 

aktualizace. 

a) MAS obdržela informace o výši alokace na přechodné období 2022-2023 ve výši cca 5,5 mil. 

Kč. MAS prostředky bude mít k dispozici až po milníku podpisu Dohod o poskytnutí dotace 

žadatelů z Výzvy č. 6 MAS-PRV (předpoklad do vánoc 2021). Valná hromada MAS musí tyto 

prostředky rozdělit mezi Fiche (předpoklad leden 2022) a management následně musí podat 

Žádost o změnu SCLLD, teprve poté může nové prostředky zařadit do výzev (reálně tedy nejdřív 

cca v dubnu 2022). 

b) Výzva č.7 MAS-PRV pro ZŠ a MŠ se nesetkala s očekávaným zájmem, došlo k nedočerpání cca 

1 260 000 Kč. Při další administraci od realizace odstoupil žadatel město Potštát a ZŠ Střítež n. 

L. při cenovém marketingu ušetřila cca 100 000 Kč. Ve Fichi 20 je tak aktuálně zaparkovaných 

vedle 2 130 000 Kč na veřejná prostranství též 1 800 000,- aktuálně určených pro školy. 

Management požádal Výbor o posouzení a určení následujícího scénáře, kdy je několik možností: 

a) Prozatím žádné změny, Výzva č.8 MAS-PRV bude vyhlášena v lednu 2022 na veřejná 

prostranství s alokací 2 130 000 Kč. O využití 1 800 000 ,- rozhodne Valná hromada v lednu (ve 

hře je opětovné vyhlášení výzvy v roce 2022 nebo 2023 nebo převod do jiných Fichí) 



 
 

 

b) V lednu 2022 se opětovně přednostně vyhlásí školy a veřejná prostranství se odsunou do Výzvy 

č.9 (květen 2022) nebo Výzvy č.10 (začátek roku 2023) (oboje je pod Fichí 20 a nelze vyhlašovat 

naráz) 

c) Aby se začátkem roku 2022 nevyhlašovala jen jedna Fiche, ale čerpání bylo lépe rozložené mezi 

jednotlivé výzvy, musela by Valná hromada MAS rozhodnout nejlépe ještě do konce roku 2021 

o rozdělení alokace 5,5 mil. Kč a využití 1 800 000 zbylých ze škol. Výzva č.8 by se pak posunula 

nejspíš na únor či březen, ale kromě jedné z oblastí Fiche 20 by mohla být zařazena i jedna či 

dvě z Fichí 11-14. Obě výzvy v roce 2022 by tak byly vyrovnanější co do objemu celkové 

alokace, která ale stejně zdaleka nebude dosahovat rozsahu Výzvy č. 6. Podrobněji vysvětlí 

Kopecký na jednání.    

Proběhla diskuse k tomuto bodu, kde se členové výboru jednohlasně přiklonili k variantě a). 

 

UVMAS/24/2021 

a) Výbor MAS projednal Harmonogram Výzev MAS na rok 2022 

b) Výbor MAS schválil Harmonogram Výzev MAS na rok 2022 variantu a) v důvodové zprávě 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Informační centrum Hranická propast 

Manažer MAS Kopecký se dlouhodobě zabývá a sleduje vývoj kolem Hranické propasti potažmo kolem 

celé lokality Hranický kras. Jedním z výstupů je navázání spolupráce s výzkumným projektem 

Mendelovy univerzity v Brně. Dalším aktuálním děním je nedávný odkup budovy teplického nádraží do 

vlastnictví města Hranice a na to navazující příprava generální rekonstrukce budovy s cílem vzniku 

plnohodnotného informačního centra a expozice věnované Hranickému krasu, lázním a kyselce. 

Kopecký byl například 25.5.2021 jako zástupce MAS Hranicko pozván na MěÚ Hranice na konzultaci 

studie řešení IC Hranická propast, kde vyslovil své připomínky a náměty (viz zápis). Dále byl osloven 

Ladislavem Ptáčkem, dodavatelem libreta expozice, aby se stal jedním z jeho konzultantů vedle např. 

Barbory Šimečkové ze ZAJ a Michala Guby z potápěčské speleologické skupiny. Kopecký také sleduje 



 
 

 

výstupy z jednání zastupitelstva či rady města Hranice, je v kontaktu s panem Kuchtou, vedoucím 

Odboru rozvoje města MěÚ Hranice. Z výše uvedené iniciativy již nyní vyplývá, že město Hranice i další 

aktéři počítají s MAS Hranicko jako jedním z aktivních aktérů kolem dalšího rozvoje lokality Hranický 

kras. Obdržené informace vyústily ve společný materiál (viz příloha), který vytvořili Šimečková, Guba a 

Kopecký pro město Hranice. K dnešnímu dni 18.11.2021 byl tento materiál předán neoficiálně 

k seznámení panu Kuchtovi, dále je plánována schůzka dne 25.11. výše uvedených se starostou města 

Hranice.  

Materiál upozorňuje město Hranice na vážné nedostatky zvoleného řešení a to především v těchto 

bodech: 

- zhuštění několika potřebných funkcí pouze do jedné budovy (místo původně plánované další 

samostatné budovy), což povede k vážným provozním komplikacím a nemožnosti využití budovy pro 

větší organizované skupiny návštěvníků stejně jako pro uspokojení poptávky po pořádání různých 

workshopů a seminářů. 

- město Hranice nemá vydefinovaný dlouhodobý cíl, který má IC + expozice splnit. Neopírá se o 

podrobnou analýzu, neví se, zda je cílem navýšení nebo naopak regulace návštěvnosti atd. 

- město Hranice přistupuje k budoucnosti budovy velmi izolovaně, nezasazuje její roli do širších 

souvislostí s dalším rozvojem a omezeními v rámci celé lokality, dle slov pana Kuchty je hlavním cílem 

města oprava kulturní památky, což se jeví jako cíl, který příliš neřeší další fungování a využití budovy 

v souvislosti s jedinečností a cenností lokality. Vytvořený stav určí směr na desítky let dopředu. 

- málo nebo vůbec neřeší další návaznosti jako je řešení dopravní situace v okolí, spolupráci se 

soukromým sektorem, napojení na lázně Teplice n. B. 

- opakuje potřebu přistoupit k rozvoji celé lokality strategicky a se zapojením maxima aktérů, kteří mají 

v lokalitě své veřejné či soukromé zájmy. 

V dosavadních činnostech figuruje všude Kopecký jako zástupce MAS, což vzniklo jaksi samo od sebe, 

nejedná se o cílený proces. Je tedy nutno, aby se MAS ústy Výboru a následně celé členské základny 

vyslovila, zda se k těmto aktivitám naplno přihlásí, zda souhlasí s názory a nutnými kroky, tak jak je 

manažer MAS dlouhodobě definuje, a tím dá jeho dalšímu konání mandát shodující se s názorem 



 
 

 

celého spolku, což samozřejmě dodá budoucím krokům na významu, než když by se jednalo pouze o 

jeho iniciativu jako soukromé osoby.   

MAS Hranicko si vetkla strategický rozvoj a udržitelné využití potenciálu Hranického krasu také jako 

hned dva specifické cíle nové SCLLD 2021-2027. Manažer MAS vidí v angažmá kolem rozvoje lokality 

dlouhodobý potenciál pro důležitou roli MAS v dění na Hranicku. MAS se může stát do budoucna 

koordinátorem aktivit, zastřešujícím subjektem a platformou, kde se budou střetávat ale také 

ohlazovat hrany nejrůznějších zájmů v této lokalitě s velkým potenciálem, ale také mnoha 

komplikacemi a problémy. Potřebu existence takového koordinátora již několikrát zmínil i pan Kuchta 

a objevila se v podkladech pro zastupitelstvo města Hranice. Jednou z cest je například vznik nového 

právního subjektu, který sdruží veškeré relevantní aktéry a stane se reprezentantem Hranického krasu, 

tedy ujme se role, kterou aktuálně tu suplují potápěči, jindy jeskyně, jindy zase město Hranice, přičemž 

každý z těchto subjektů má už dopředu dány své zájmy a cíle, které jsou často v protikladu. MAS 

Hranicko není podobným způsobem v lokalitě nijak zainteresována, naopak tak jako v jiných oblastech 

je jejím hlavním cílem udržitelný rozvoj regionu, síťování, spolupráce atd. což jsou přesně předpoklady 

potřebné pro rozvoj lokality Hranický kras. 

MAS tak může do budoucna mít další významný důvod existence, který může vyústit např. až do role 

provozovatele budovy apod. 

Kopecký vidí jako nejbližší nutné kroky: 

- vytvoření pracovní skupiny Hranický kras za účasti všech relevantních aktérů 

- přesvědčit město Hranice, Olomoucký kraj případně další aktéry o nutnosti vzniku strategického 

materiálu rozvoje lokality, který nalezne shodu a určí směr rozvoje na dalších nejméně 10 let. MAS 

Hranicko by se mohla stát nositelem a garantem této studie, samozřejmě s tím, že na tvorbu této studie 

obdrží prostředky. Jednou z možností je stát se dodavatelem na klíč, jinou možností je např. vznik 

pracovního místa pod MěÚ Hranice např. na částečný úvazek), který by měl výše uvedené v pracovní 

náplni. 

Záležitost je navýsost aktuální také kvůli dalšímu útoku na překonání hloubkového rekordu 

ohlášenému na rok 2022. 



 
 

 

Proběhla diskuse k tomuto bodu z níž vyplynulo, že si členové výboru MAS nepřejí, aby se MAS 

Hranicko stala výhradním nositelem projektu. Členové výboru se nakonec dohodli, že pověří 

manažera F. Kopeckého zastupováním MAS Hranicko ve věcech týkajících se rozvoje lokality Hranický 

kras, za podmínky, že na nadcházejících jednáních výboru MAS podá zprávu o činnosti k tomuto 

tématu (čeho bylo a naopak nebylo dosaženo, jak se v dané věci postoupilo atd.). 

 

UVMAS/25/2021 

a) Výbor MAS projednal soubor stanovisek k rozvoji lokality Hranický kras 

b) Výbor MAS pověřuje vedoucího manažera Kopeckého k zastupování MAS Hranicko ve věcech 

týkajících se rozvoje lokality Hranický kras 

c) Výbor MAS pověřuje F. Kopeckého o podání zprávy o činnosti na nacházejících jednáních 

Výboru MAS 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (Šablony pro NNO) - 

Dodatek č. 1 k partnerské smlouvě 

O. Vilímková uvedla, že Dodatkem č. 1 k partnerské smlouvě se mění článek IV Financování projektu 

v bodě 2 – pokud nebude partner schopen splnit všechny šablonové aktivity, musí tuto skutečnost 

oznámit Příjemci a následně může požádat jiného Partnera, či Příjemce o to, aby za něj požadované 

aktivity v požadovaném počtu. Tuto skutečnost musí však Partner Příjemci oznámit okamžitě po jejím 

zjištění, min. do 31. 12. 2021. 

Dále došlo k doplnění bodu 4 - Pokud bude realizován přesun v realizaci šablonových aktivit mezi 

Příjemcem/Partnery, bude tato struktura upravena a finálně vyčíslena na konci realizace projektu. 

Poslední změnou ve smlouvě je skutečnost, že v případě, že Partner nevykazuje šablonové aktivity 

průběžně a v souladu s plánem v projektové žádosti, může Příjemce od Partnera/ů požadovat vrácení 

poměrné výše zálohové platby na bankovní účet Příjemce a může dočasně pozastavit proplácení 

dalších průběžných zálohových plateb. 



 
 

 

Nakonec dodala, že MAS Hranicko na základě výzvy vedoucího partnera byla vyzvána, aby vrátila část 

zálohové platby, jelikož nevykazovala průběžné aktivity v souladu s plánem v projektové žádosti a to 

z důvodu vládních nařízení kvůli Covid19. Dne 30.9.2021 jsme na účet partnera vrátili část zálohové 

platby ve výši 49.709,- Kč, o tuto částku nepřijdeme, bude nám vyplacena jakmile začneme vykazovat 

projektové aktivity. 

 

UVMAS/26/2021 

a) Výbor MAS bere na vědomí podpis Dodatku č. 1 k partnerské smlouvě projektu Zvyšování 

kvality neformálního vzdělávání  

 

7. Různé 

• MAP II. 

shrnutí aktivit za období červen - listopad 2021 

2.6. 2021 Setkání ředitelů k tématu metodických kabinetů, regionálního ŠVP a MAP III 

9.6. 2021 Vzdělávací aktivita pro pedagogy: Design thinking 

10.6. 2021 Setkání lídrů k digitální gramotnosti a online výuce 

17.6. 2021 Kulatý stůl kariérních poradců, školních psychologů a speciálních pedagogů 

22.6. 2021 Setkání všech pracovních skupin k tématu inkluzivního vzdělávání v regionu (návrh 

opatření za PS pro rozvoj inkluzivního vzdělávání) 

23.8.2021 Vzdělávací aktivita pro pedagogy: Cesta správného nastavení hlasu 

září 2021 - kompletace žádosti MAP III a její podání na MŠMT 

8.9. 2021 Setkání ředitelů k tématu regionálního ŠVP 

9.9. 2021 Bezpečnost na internetu (vzdělávací akce) 

16.9. 2021 Setkání lídrů rozvoje jednotlivých gramotností v regionu 

20.9.2021 Prevence vadného držení těla (vzdělávací akce) 

23.9. 2021 ŘV MAP (agenda: MAP III, evaluace projektu, opatření pro rovné příležitosti) 

7.10. 2021 Workshop k inkluzi s Ivetou Míkovou 



 
 

 

4.11. ŘV MAP II (Aktualizace SR MAP tabulka investičních priorit, Memorandum o spolupráci obcí 

mikroregionu Rozvodí v oblasti vzdělávání) 

18.11. Jak posilovat svoji odolnost pro manažerskou s Blaženou Mačákovou (vzdělávací akce) 

23.11. Workshop Jak pracovat s talentem s Ditou Palaščákovou 

23.11. Kulatý stůl kariérních poradců a psychologů k tématu talentu 

Metodika logopedické péče pro pedagogy (vzdělávací akce probíhá průběžně) 

 

• Šablony pro ZŠ a MŠ 

✓ Z 2. vlny šablon, která měla původně končit k 31.8.2021, ale z důvodu uzavření škol byla 

prodloužena do 28.2.2022, je v realizaci ještě 5 projektů 

✓ V 3.vlně šablon je v našem regionu realizováno 22 projektů, 1 projekt byl již k 31.8.2021 

ukončen a byla mu schválena i závěrečná zpráva o realizaci 

 

 

 

 

Zapsala: Ž. Rosová      

       Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 


